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م على درجة حرارة منخفضة في قطيشات يسجل براءة اختراعه الرابعة لغشاء يستخد

 تحلية المياه
 

سجل أستاذ الهندسة الكيميائية في الجامعة  -زكريا الغول 
قطيشات اختراعا جديدا " محمد رسول"األردنية الدكتور 

لتصميم غشاء يستخدم في تحلية المياه باستخدام التقطير 
الغشائي لدى مكتب براءات االختراع األمريكي 

(USPTO.) 
 

االختراع الجديد على إمكانية إجراء عمليات تحلية ويقوم 
المياه على درجة حرارة منخفضة، دون الحاجة إلى وجود 
ضغط عال، أو حرارة مرتفعة، األمر الذي يوفر في 
استهالك الطاقة بشكل كبير جدا، وبالتالي انخفاض الكلفة 

 .المالية
   

وقال الدكتور قطيشات إن االختراع الجديد يشكل حال 
 .مشكلة المياه في األردن والعالم سيما وأن األردن من الدول األشد فقرا مائيال
  
 

ولفت قطيشات إلى أن الظروف االستثنائية التي يمر بها األردن خصوصا بعد تعرضه في السنوات 
األخيرة إلى موجات لجوء متعددة البد أن يعمل على تطبيق سياسات فاعلة ومتماسكة الستدامة 

تماد نهج متكامل في إدارة موارد المياه، األمر الذي يجعل من اإلختراع أحد أهم الحلول المياه واع
 .التي يمكن التفكير فيها في ظل انخفاض كلفه التشغيلية

  

 أخبار الجامعة

 6الغد ص  -الدستور االلكتروني -الرأي االلكتروني -بترا 

 أخبار األردنية -3صدى الشعب ص  -5األنباط ص 

 45/3/3545                                                 الثالثاء                                                                شفقنا نيوز
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ويعد غشاء التحلية الذي صممه الدكتور قطيشات االختراع الرابع ضمن سلسلة أختراعات مسجلة 

، وثانيها في العام 2102لغشائي وطرق التصنيع المرتبطة عام أوالها أغشية مبتكرة مركبة للتقطير ا
ذاته قدم أغشية مركبة نانوية مختلطة للتقطير الغشائي وطرق التصنيع المختلفة، وثالثها في العام 

 .واضعا طريقة مبتكرة لتحضير األغشية الطبقية المبلمرة والمختلطة وأداه للتقطير الغشائي 2102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 الجاري لناجحي التوجيهي 19-91طلبات القبول الموحد من : «التعليم العالي»
 

. أكدت مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د  عهود محسن 
 شباط الجاري، 01خولة عوض بدء استقبال طلبات القبول الموحد اعتبارًا من يوم االثنين الموافق 

 .الجاري 20إلكترونيًا، وحتى منتصف ليلة األربعاء الموافق 
إن قرار مجلس التعليم العالي الخاص بترتيبات عملية القبول الموحد للدورة " السبيل"وقالت عوض ل

يحصر عملية القبول بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية  2102الشتوية 
فقط، وحسب الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية للدورة الصيفية الماضية  2102للدورة الشتوية 

 .والمعلنة على موقع الوحدة
وذكرت أن تقديم الطلبات للوحدة يستثني الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة األردنية في  

فال يحق لهم التقدم في سنوات سابقة، أو الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية 
الدورة الشتوية ويمكنهم التقدم في الدورة الصيفية القادمة، وأن االتفاق مع وزارة التربية والتعليم يقضي 
بأن يتم ادراج العالمات كما كانت في الدورة الصيفية الماضية، وحسب األسس القديمة، وذلك لوجود 

 .طلبة غير مستكملين
طبيق نظام القبول المعتمد في الدورة الصيفية الماضية على الطلبة وأوضحت أن الوحدة ستقوم بت

 .عالمة 0211الناجحين في الدورة الشتوية الحالية، ولن تطّبق عليهم نظام 
وبينت أن العمل بالنظام الجديد للعالمات في القبول الموحد سيطبق في الدورة الصيفية القادمة نظام 

في المعدل % 50في المبحث و % 01لطالب على عالمة عالمة، مع اشتراط حصول ا 0211الـ 
 .العام من أجل اتاحة الفرصة له للتقدم للجامعات

طالبًا وطالبة من الطلبة األردنيين، ويضاف إلى ( 11120)وكان مجلس التعليم العالي قرر قبول 
للعام الجامعي هذا العدد ما تقبله الجامعات من الطلبة العرب واألجانب حسب االتفاقيات الثقافية 

2102-2102 . 
المقررة للمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة، %( 21)نسبة ( 11120)ويشمل هذا العدد وهو 

مقعدًا للمكرمة الملكية السامية ألبناء ( 101)المقررة للمكرمة الملكية السامية للمعلمين، و%( 0)و
على شهادة الدراسة الثانوية في سنوات المقررة للطلبة األردنيين الحاصلين %( 0)المخيمات، و

المقررة للطلبة األردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية من خارج األردن، %( 0)سابقة، و

 شؤون جامعية ومحلية

 45/3/3545الثالثاء                                                                                                      5/السبيل ص أولى
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مقعدًا ُتخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية ( 1112)ويضاف للعدد المقرر أعاله 
 .والمدارس ذات الظروف الخاصة ألبناء العشائر في مدارس البادية األردنية

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أكد في وقت سابق على ضرورة 
السير ُقدمًا نحو تحسين مخرجات الجامعات من الموارد البشرية كمنافس حقيقي في السوق االقليمي 

على الذات، وطالب رؤساء الجامعات خالل  والدولي تنفيذًا للتوجيهات الملكية المتعلقة باالعتماد
لقائه بهم الخميس بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي في مبنى الوزارة بضرورة االستثمار واالستقطاب 

ت قادرة باالعتماد على ذاتها، مؤكدًا الطويسي على واستحداث التخصصات التقنية لتصبح الجامعا
ضرورة العمل بشكل فوري على التسويق الخارجي الحقيقي للجامعات األردنية الستقطاب الطلبة 
بالتنسيق والتعاون مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي السيما المعارض 

رات األردنية بالخارج، للوصول وتحقيق الخطة التي أقرها الخارجية وبالتعاون والتنسيق مع السفا
 . مجلس الوزراء لعملية استقطاب الطلبة الوافدين

كما شدد الطويسي على ضرورة ممارسة مجالس الجامعات لمسؤولياتها تلبية الحتياجات ومتطلبات 
د ولخدمة وقضايا الطلبة في ضوء تفويض الصالحيات لتلك المجالس بما يحقق رؤية سيد البال

الطلبة، وتقديم ما يلزم لهم دون الرجوع للوزارة وفقًا للصالحيات المفوضة لتلك المجالس ورؤساء 
 .الجامعات من قبل مجلس التعليم العالي
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 خبراء يدعون الى يوم وطني لأللعاب الشعبية

  
 

اب الرياضية الشعبية، وتعزيز دعا خبراء واعالميون إلى تخصيص يوم وطني لأللع -بشرى نيروخ
قيم الروح الرياضية والعمل الجماعي والمساواة في مجال الرياضة بين الجنسين عبر االعالم 

 .االذاعي
 

، الى "اإلذاعة والرياضة"ودعوا بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة الذي يصادف غدا الثالثاء تحت شعار 
ياضية، وتعزيز كوادر رياضية مؤهلة ومتخصصة في تعزيز المساواة بين الجنسين في التغطية الر 

عالء شأن المنظومة االخالقية الرياضية  .المجال الرياضي في الجانب النسائي وا 
 

 2والذي صدر اخيرا، أن " اليونسكو"وبين تقرير المشروع العالمي لرصد وسائل اإلعالم الذى تدعمه 
بالمائة فقط من برامج  02رياضة النسائية، و بالمائة فقط من المواد اإلعالمية الرياضية مخصص لل

 .األخبار الرياضية تقدمها نساء
 

وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزوالي بمناسبة هذا اليوم ان االذاعة وسيلة لبث الحماس خالل 
المنافسات الرياضية ونشر قيم مرتبطة بالروح الرياضية والعمل الجماعي والمساواة في مجال 

ة، الفتة الى ان االذاعة يمكن ان تساعد على مكافحة االفكار والصور النمطية القائمة على الرياض
العنصرية أو الكراهية أو االقصاء والتي نرى مظاهرها مع االسف داخل المالعب الرياضية 

 .وخارجها
 

ية ، وال واكدت ان االذاعة توفر التغطية االعالمية لمجموعة كبيرة من االلعاب الرياضية التقليد
تقتصر على النخب الرياضية، وتتيح االبقاء على التنوع بوصفه ركنا من أركان الحوار والتسامح، 

 .داعية الى حشد القوى في هذا اليوم من أجل تعزيز استقاللية االذاعة وتعدديتها
 

 45/3/3545   بترا                                                                   الثالثاء                                              
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أللعاب مدير االذاعة االردنية الدكتور نسيم أبو خضير بين ان غياب التغطية اإلذاعية الرياضية ل
التقليدّية والشعبّية يعود ألسباب تتعلق بتأثير وسائل التواصل االجتماعي وانشغال الناس بها، 
موضحا ان االذاعات تلعب دورا مؤثرا في التصدي للعنف المتزايد في المجتمع بشكل عام وفي 

 .المالعب الرياضية بشكل خاص
 

سلط الضوء على " في رحاب الجامعة" ولفت الى ان اإلذاعة نفذت برنامجا توعويا تحت عنوان
استضاف دعاة وعلماء دين تحدثوا ( يا معشر الشباب)العنف واسبابه وعالجه، وآخر دينيا بعنوان 

وبين ان االذاعة االردنية تخصص . عن االخالق اإلسالمية وحث فئة الشباب على قيم التسامح
ن سباقا في الرياضة النسوية السيما في جزءا من نشراتها الرياضية للرياضة النسوية، واصبح األرد

استضافته االخيرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات كما حققت رياضيات اردنيات مراتب متقدمة 
في بطوالت عالمية أللعاب الكاراتيه والتايكواندو ما شجع اإلذاعة على االهتمام اكثر بالرياضة 

 .النسوية
 

في االذاعة االردنية بسام المجالي أنه ال توجد مبادرات إلحياء وقال المذيع والمعلق الرياضي 
االلعاب الشعبية الرياضية واالهتمام بها اعالميا، باعتبارها إرثا شعبيا اندثر نتيجة اختالف الحياة 
واختالف توجه الشباب واهتماماتهم بسبب التطور التكنولوجي، مشيرا الى أهمية تعزيز الكوادر 

مجاالت الرياضية وتدريبها جيدا، وضرورة تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف والروح االعالمية في ال
الرياضية لدى جمهور المشجعين من خالل برامج توعوية عبر وسائل االعالم بشكل عام ومن 

 .ضمنها االذاعات المختلفة
 

لنصيب االكبر وقالت استاذة االدارة الرياضية في الجامعة االردنية الدكتورة سهى أديب نفش أن ا
للتغطية االعالمية هو لأللعاب الرياضية التي يمارسها الرجال كون حضور الفتاة االردنية رياضيا 
ما زال دون الطموح، مبينة ان تخصيص برامج رياضية في االذاعات تعنى بتراث االلعاب الرياضية 

ال تخصص يوما لأللعاب أمر مهم بصفته جزءا من التراث وتاريخ الحركة الرياضية، إذ أن هناك دو 
 .الشعبية، ما يساهم بربط الجيل الجديد بجذوره وتاريخه الوطني
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ودعت الى تخصيص يوم وطني لأللعاب الشعبية على غرار عدد من الدول في العالم، مشيرة الى 
انه في بعض المناطق الريفية ما زالت هذه االلعاب حاضرة بقوة كما ان الجامعات تخصص مواد 

 .تعلق بهادراسية ت
 

وقالت ان االردن من اوائل الدول التي اهتمت بالرياضة وله باع وتاريخ طويل وعريق جدا في 
ذلك، الفتة الى انه في عشرينيات القرن الماضي كانت لعبة الجمباز حاضرة اردنيا، وتأسست 

 .العديد من االندية الرياضية التي اولت مختلف االلعاب اهتماما ورعاية
 

لليوم العالمي " اليونسكو"، إعالن 2101عية العامة لألمم المتحدة أقرت رسميا عام وكانت الجم
 0125شباط وهو اليوم الذى أنشأت فيه األمم المتحدة إذاعة األمم المتحدة عام  01لإلذاعة، يوم 

 .2100بوصفه اليوم العالمي لإلذاعة 
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 ة اليرموكتشكيالت أكاديمية وإدارية في جامع
 

قرر القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زياد السعد تكليف األستاذ الدكتور رافع الشناق من 
قسم علوم األرض والبيئة القيام بأعمال مدير متحف التاريخ الطبيعي األردني في الجامعة، وتكليف 

ريعة والدراسات اإلسالمية السيد حسام السقار االشراف على برنامج القرآن الكريم في كلية الش
كما قرر تكليف الدكتور محمد البطاينة من قسم الترجمة القيام بأعمال رئيس قسم . بالجامعة

العالقات الدولية، والدكتور محمد الزامل من قسم نظم المعلومات الحاسوبية القيام بأعمال رئيس قسم 
 المشاريع الدولية في دائرة العالقات والمشاريع الدولية
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 البدء بإعداد دراسة ومسح لواقع الشباب

 

فتحي األغوات ترجمة للرسائل الملكية السامية التي خص بها جاللة الملك الشباب في حواره . د
األخير مع طلبة الجامعة األردنية، مستنهضا عزيمتهم وهممهم ليكونوا المبادرين وأصحاب الريادة 

لجنة »تعداد للمستقبل وبأن يكونوا على قدر المسؤولية وجديرين بهذا الحمل، أطلقت واإلنجاز واالس
في ملتقى طالل أبو غزالة المعرفي مبادرة لتنفيذ مسح وطني يقيس آراء الشباب واهتماماتهم « شباب

 .وتوجهاتهم في المدارس والجامعات وأماكن العمل
 

إن فكرة المسح تهدف إلى تلمس حاجات « الرأي«د لـوقال رئيس لجنة الشباب في الملتقى فادي الداو 
الشباب وتطلعاتهم والوقوف على واقعهم في المملكة وكذلك البحث عن كل ما يلبي احتياجاتهم 

 .المعرفية والعملية بما يعزز فرصة مشاركتهم في الحياة العامة
 

 مهني والتوظيف والتشغيلوأشار إلى أن المسح يشمل محاور عمل متعددة كمحور التعليم والتدريب ال
 .والسياسات والتشريعات الرسمية والحكومية الداعمة للشباب والريادة واإلبداع

 
وبين أن الدراسة المسحية تأتي انسجاما مع دعوة جاللة الملك للشباب في تسليط الضوء على 

ا، وكذلك كشف توجهاتهم والتعرف إلى ما يهمهم، ليعبروا عن رأيهم بوعي وأن يرفعوا أصواتهم عالي
مواطن الضعف والخلل في التشريعات التي قد تكون غير داعمة أو محفزة وتعوق مشاركتهم، 

ظهار واقع الشباب في المشاركة السياسية والحزبية والعمل والتعليم  .وا 
 

وأوضح أن المسح سينفذ بالتعاون مع مؤسسة طالل أبو غزالة للدراسات واالستشارات وباالعتماد 
 .راسة علمية تساهم في بناء توصيات حول المحاور الرئيسية التي ستبحثها اللجنةعليها في د

 
وتابع انه وفقا لنتائج هذا المسح، ستخرج توصيات من شأنها النهوض بواقع الشباب، لتعلن في 
مؤتمر وطني تقدم للجهات الرسمية واألطراف المعنية التخاذ ما يلزم لتمكين الشباب من أن يكون 
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ثبات جدارتهم وأهليتهم وأحقيتهم في المشاركة الجادة والفاعلة بكل ما قادرًا ع لى تسلم زمام المبادرة وا 
 .تعنيه من أبعاد وقيم

 
يأتي استكماال لما وصلت إليه من جهود وعمل متواصل منذ انطالق « لجنة الشباب»وذكر أن عمل 

التي أطلقها العين الدكتور « شباب» منتدى تطوير السياسات االقتصادية واستثمارا واستكماال لمبادرة
وبحضور مبعوث األمين العام للشباب في  2100طالل أبو غزالة احتفاال بيوم الشباب العالمي عام 

األمم المتحدة احمد الهنداوي، مشيرا إلى أن اللجنة تفتح أبوابها ألي شاب مبدع لديه أفكار واقتراحات 
 .ومواهب ولتبنيها

 
عن الشمايلة أشار إلى أهمية الدراسة بوصفها دراسة علمية متخصصة تهدف عضو اللجنة الدكتور م

 .للوقوف على مطالب الشباب واحتياجاتهم
 

 وأوضح الشمايلة أن جزءا من مشاكل األردن وسببها الرئيسي هو سوء التنفيذ وعدم وجود خطط
لتغيير اإليجابي، مع وأكد قدرة األردن على مواجهة مختلف التحديات وا. استراتيجية طويلة األمد

األخذ باالعتبار توعية الشباب وعدم تقييد حريتهم والعمل على تغيير القوانين التي تحد من 
 .مشاركاتهم السياسية

 
 ودعا الشمايلة إلى أخذ مخرجات المسح ونتائجه بجدية موجها للسياسات المستقبلية، بما يحقق الفائدة

 .مشاركة في مجاالتها كافة والنهوض بواقعهموالدعم المطلوب للشباب نحو الريادة وال
 

عضوة اللجنة رنا الخضرا أكدت أهمية مساندة الشباب وتحفيز المشاركة من خالل تكوين تصور 
ولفتت . ورؤية صحيحة وواضحة عن تطلعاتهم ومشاكلهم التي تعوق فرصتهم في الظهور واإلبداع

ل تلعب دورا محوريا في حياة الشباب، ومن إلى أن نظام التعليم والمشاركة السياسية وفرص العم
 .المهم التعرف عليه من خالل مسح دقيق يشخص جميع هذه المحاور التي تؤثر على حياتهم
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 االتحاد األوروبي يطلق مسابقة ثقافية للشباب
 

 

بعنوان ينظم االتحاد األوروبي مسابقة ثقافية تستهدف الشباب األردنيين في مختلف مجاالت الفنون 
، إلتاحة الفرصة أمام هؤالء الشباب للتعبير عن إبداعاتهم «حّلق نحو القمم»وتحت شعار « رايز»

 .في حقول الثقافة المختلفة
 

ووفقا لبيان أصدره مكتب االتحاد األوروبي في عّمان، بدأت المسابقة في األول من شباط الحالي 
اب األردنيين الموهوبين الذين تراوح أعمارهم بين ويستمر التقديم لغاية العشرين منه، إذ يمكن للشب

الغناء بشكل منفرد أو ضمن مجموعة، العزف على )التنافس ضمن الفئات التالية، ( سنة 02-11)
 (.آلة موسيقية منفردًا أو ضمن مجموعة، والفنون التشكيلية والرسم

 
لية لشروط وكيفية التقدم ونشرت صفحة المسابقة على مواقع التواصل االجتماعي الخطوات التفصي

للمسابقة، وهي أولها أن يكون المتقدم من األردن، وتحضير فيديو قصير أو صورة لموهبة الغناء أو 
، وتحميل مقطع الفيديو أو صورة «منفرد أو مجموعة»العزف الموسيقي أو الفنون التشكيلية والرسم 

شباط التقديم لغاية العشرين منه على  الموهبة على الصفحة الشخصية للمتسابق من تاريخ األول من
 متضمنًا هاشتاغ المسابقة المعتمد،« انستغرام»فيسبوك أو »حساب مواقع التواصل االجتماعي 

وستجري متابعة األعمال المنشورة على هاشتاغ المسابقة خالل فترة . باللغة العربية أو اإلنجليزية
 . التقدم المحددة

لجنة تحكيم متخصصة في كل فئة، لتحديد المتأهلين إلى العروض  وتقيم األعمال الفنية من خالل
ويتوج الفائزون ضمن احتفالية، وسيقدمون إلى المجتمع ويصار إلى دعمهم وتقديم برامج . المباشرة

باللغتين العربية واإلنجليزية، وسيعتمد شرطا ( هاشتاغ)وتتضمن المسابقة . دعم قدرات للمواهب الفائزة
 :لموهبة في دائرة المنافسة وهوأساسيا لدخول ا

 رايز،_مسابقة#
 
(.#Risetalentshow#EU4Youth #EuropeForCulture) 
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 األردن يستضيف مؤتمرًا صيدالنيًا لحوض المتوسط
 

تستضيف جمعية طالب الصيدلة األردنية بالتعاون مع نقابة الصيادلة األردنيين  -غدير السعدي
ألقليم الشرق األوسط؛ الحدث السنوي الرئيس لمكتب اقليم الشرق األوسط المؤتمر الصيدالني السابع 

 .التابع لالتحاد الدولي لطلبة الصيدلة
 

بإشراف الدكتورة « علم أدوية الجهاز العصبي»تموز المقبل بعنوان  91 – 91يقام المؤتمر بفترة 
 .لجامعة األردنيةقسم الصيدلة الحيوية والسريرية في كلية الصيدلة با/ ميادة الوظائفي

 
يضم المؤتمر نخبة من طالب الصيدلة وحديثي التخرج من مختلف كليات الصيدلة األردنية ودول 

وستتاح الفرصة لجميع المشاركين للتعرف والتفاعل ومشاركة الثقافات واألفكار . حوض المتوسط
 .واآلراء المختلفة

 
 ويركز على تنمية المهارات، د العلميكما سيشمل المؤتمر ورشات العمل والمحاضرات على الصعي

الشخصية والتي سيلقيها متخصصون من ذوي الخبرة من دول مختلفة بما فيها األردن حيث ستعقد 
 .مسابقة لألبحاث العلمية للمشاركين في المؤتمر لتهيئتهم لمواجهة مستقبلهم الصيدالني والنهوض به

ائر ولبنان اولمغرب ومصر والسودان ويستضيف المؤتمر مشاركين من فلسطين وتونس والجز 
 .21والكويت وقطر وايران واإلمارات والعراق واليمن واألردن ومشاركين من بلدان االتحاد الـ 
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 الجائزة العالمية للرواية العربية ال تخضع إطالقا إلى غير الموضوعية: السعافين
 

ُأعلنت الجائزة  -عزيزة علي
ية القائمة العالمية للرواية العرب

الطويلة للروايات المرّشحة لنيل 
، والتي 2102الجائزة للعام 
رواية صدرت  05اشتملت على 

 2105( يوليو)ما بين تموز 
، وقد 2102( يونيو)وحزيران 

رواية،  022تم اختيارها من بين 
بلدا  02ينتمي كتابها إلى 

اديمي والناقد والشاعر والروائي عربيا، من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة األك
 .األردني إبراهيم السعافين

حول " الغد"إبراهيم السعافين، قال في تصريح لـ. رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، د
المعايير التي تخضع "المعايير التي تتبعها الجائزة العالمية للرواية العربية في اختيار الروايات الفائزة 

ها الرواية فنية من دون انحياز أو تعّصب لالتجاهات والتيارات والمدارس األدبية المختلفة حسب ل
 ".وجهات نظر المحكمين الذين يّتسمون بالنزاهة والموضوعية

وحول ما يقال إن الجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة الجمهور وليس جائزة النقاد، أوضح 
أي دور في الحكم على الروايات المتنافسة، ولكن المحكمين ليسوا جميعا  ليس للجمهور: "السعافين

من النقاد األكاديميين، بالمعنى الصارم، ولكن المحكمين اآلخرين يجمعون بين النقد والكتابة 
 ".اإلبداعية ولديهم خبرة واسعة في الكتابة والتذّوق الفني، وهذا ما يضيف ميزة مهمة للجنة التحكيم

عافين أن تكون هناك ضغوطات تمارس على رئيس اللجنة، من أجل توجيه الجائزة في ونفى الس
اتجاه ما، مبينا أنه ومن خالل تجربته الشخصية، فإن الجائزة العالمية للرواية العربية ال تخضع 
إطالقا إلى غير الموضوعية ولغير ما تراه لجنة التحكيم بمطلق النزاهة واالستقامة ال فرق بين أحد 

ن أعضاء اللجنة، ولم يحدث أن تدّخل أحد من خارج اللجنة في أعمال اللجنة ال بالتلميح وال م
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بالتصريح، مؤكدا أن اللجنة مستقّلة استقالاًل تاما، وأن الموضوعية وحدها هي التي تحكم أعمال 
 .لجنة التحكيم

العام من األردن؛ الروائي  وقد وصل إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية لهذا
لى جانبهما، "هنا الوردة"، ورواية أمجد ناصر "حرب الكلب الثانية"إبراهيم نصر اهلل عن رواية  ، وا 

ألنطوان الدويهي " آخر األراضي"، (فلسطين)لعاطف أبو سيف " الحاّجة كريستينا"وصلت رواية 
الساق فوق "، (الكويت)طالب الرفاعي ل" النجدي"، (العراق)لشهد الراوي " ساعة بغداد"، (لبنان)

ألمير تاج السر " زهور تأكلها النار"، (الجزائر)ألمين الزاوي " في ثبوت رؤية هالل العشاق -الساق
لفادي " بيت حدد"، (مصر)لرشا عدلي " شغف"، (فلسطين)لوليد الشرفا " إرث الشواهد"، (السودان)

، الطاووس األسود لحامد الناظر (السعودية)ز محمد لعزي" الحالة الحرجة للمدعو ك"، (سورية)عزام 
 (.فلسطين)لحسين ياسين " علي قصة رجل مستقيم"و( سورية)لديمة ونوس " الخائفون"، (السودان)

إبراهيم السعافين؛ : ، من رئيس اللجنة2102وتتكون لجنة التحكيم في الجائزة العربية لهذه الدور 
ية وشاعرة جزائرية؛ باربرا سكوبيتس، كاتبة ومترجمة سلوفينية؛ إنعام بيوض، أكاديمية ومترجمة وروائ

ويذكر أن . إنجليزي-محمود شقير، روائي وقاص فلسطيني؛ وجمال محجوب، كاتب وروائي سوداني
الجائزة العالمية للرواية العربية، هي جائزة أدبية عالمية تختص باألدب العربي، أنشئت في العام 

مارات العربية المتحدة، حيث يوجد مقرها، وتم تنظيمها بتمويل من هيئة في أبوظبي بدولة اإل 2112
 .أبوظبي للسياحة والثقافة وبدعم من مؤسسة جائزة بوكر البريطانية

المقبل، وتم تحديد يوم الثالثاء ( فبراير)وسيتم اإلعالن عن القائمة القصيرة للجائزة في شهر شباط 
الفائزة بالجائزة في احتفال سيقام في فندق باب / اسم الفائزالمقبل لإلعالن عن ( أبريل)نيسان  22

وسيحصل كل من المرّشحين الستة . البحر، بأبو ظبي، عشّية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب
ألف دوالر  01آالف دوالر أميركي، فيما سيحصل الفائز بالجائزة على  01في القائمة القصيرة على 

 .أميركي إضافية
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 انتماء ووطنية في واقع مشهود.. «سنبنيها بأيدينا»
 

 اهلل الرعودعبد
 

وأصبح أنمودًجا  لم تكن تنظيًرا، ولم تبق حبًرا على ورق، بل ُترجمت إلى واقٍع مشهوٍد، ذاع صيته،
، مبادرة أطلقها عميد كلية «بأيدينا سنبنيها»مشبًعا بالوطنية لكل الجامعات في الوطن الغالي، 

 .عبدالرحمن الكيالني ة في الجامعة األردنية، الدكتورالشريع
 

الجميع، وتسابقوا  مبادرة تجّلت فيها قوة اإلرادة، عندما حددت هدًفا سامًيا، تحقق بيسر حين تعاضد
أولى ضمت أربع، تتسع كل واحدة  إلى التبرع بسخاء، فحّدثوا قاعات، وأعادوا تأهيلها، في مرحلة

 .طالًبا 01منها لـ 
 
افع الرئيس للمبادرة الجميلة هو الحس بالمسؤولية، والشعور مع الوطن ومؤسساته، التي تمر في الد

مالية، أفرزها شح الموارد، والوضع العام الذي نعيشه في إقليم ملتهب، وحزام نار طوقنا من  ضائقة
 .الجهات األربع

انة شاملة، أو قل إلى تغيير كانت قاعات التدريس والمقاعد التي يجلس عليها الطلبة بحاجة إلى صي
قد يأخذ وقًتا طوياًل، ويحتاج إلى حلول سحرية، لو انتظر أساتذة كلية الشريعة في الجامعة  كامل،

 .درجة 021ما لم يحدث، فكانت المبادرة، التي قلبت الواقع، وغيرت الوضع  األردنية ذلك، وهو
 

التأثيث، وتوفير كل مستلزمات قاعات السخاء الكبير الذي أبداه أساتذة الشريعة، للتحديث، و 
رسائل كثيرة، للكليات داخل الجامعة وخارجها، وللطلبة الذين عاشوا روح المبادرة،  التدريس، حمل
 .العظيمة على وجوههم ونفسياتهم وظهرت نتائجها

 

 مقاالت

 45/3/3545الثالثاء                                                                                                      45الرأي ص  
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أساتذة على مستوى عاٍل من االنتماء والحس الوطني، خرجت من عقولهم هذه الفكرة، وترجموها 
الخاص إلى واقع جميل، بكل تأكيد سيتخرج من تحت أيديهم طلبة سيكونون منارات، ال  مهمبدع

 .للواقع، وتحمل فكر التغيير اإليجابي البناء في كل مكان تحل فيه تعرف االستسالم
 

 طلبة على مقاعد الدراسة اليوم، وغًدا سينتشرون في مؤسسات الوطن، من وزارة التربية والتعليم، إلى
 .األوقاف، إلى غيرها كثير، حاملين لألجيال والمجتمع الفكرة ذاتها، لتطبيقها، وتعميمها وزارة

 
لقد أثبت القائمون على المبادرة أن التعاون قيمة إنسانية ووطنية عظيمة، وأن الشعور بالمسؤولية 

لكالم إن لم أصيل من روح اإلسالم، فال قيمة للقول إن لم يكن مقترًنا بالفعل، وال فائدة من ا جزء
وأثبتوا أن المبادرة سر النجاح، ومن أهم مبادئ وأسس الحياة الفعالة،  .تؤتي ثمارها يترجم إلى حركة

درًسا مفاده أن عدم المبادرة من أكبر  وقدموا .األجيال وأنها ما يجب أن تتعلمه وتتربى عليه
يعيقها عن تحقيق أهدافها،  نيةاإلنسا المشكالت التي تعانيها المجتمعات، وأنه إذا تجّذر في الذات

إيمانها، وأسس منطلقاتها،  ويقين وهذه ليست ثقافتنا كشعوٍب استمّدت من اإلسالِم جذوَة هممها،
 .وخالص دروسها

 
مبادرة فردية جميلة توّسعت بعمل جماعي، وستكون أجمل عندما تتحول إلى ظاهرة عامة،  كانت

 اظ على مؤسساته واالرتقاء بهاووالء للدين والوطن، للحف انتماء تنطلق من
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 الرؤية العالمية العلمية والتكنولوجية

   
 محمد طالب عبيدات.د.أ

 
العالم يتغّير باطراد في زمن األلفية الثالثة، مما يعني 
ضرورة إيجاد خطط ديناميكية ذاتية ومرنة لمواءمة 
متطلبات القطاعين العام والخاص، إذ من المتوّقع أن 

من الوظائف الحالية ويتم إلغاء ملياري  ٪21تنخفض 
سنة قادمة، وسُتستحدث وظائف جديدة 21وظيفة خالل 

البرامج الناعمة كنتيجة أساسها الذكاء االصطناعي و 
 :للتكنولوجيا العصرية

مستقباًل ستصبح أدوات ووسائل التعليم ناعمه باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية واآلي باد، . 0
 .ية العالمية أن تكون كل أفكار المستقبل في سوق العمل مرتبطة بالهواتف الذكيةوالرؤ 

ستكون الهواتف الذكية محور رئيس للتعليم والعمل والخدمات وكل شيء، فهي الكاميرا واإلنترنت . 2
 .والريموت كونترول والمتتّبع للحركة والحاسوب وقواعد البيانات وُمحّدد المكان والخريطة وكل شيء

الطباعة والصور ستكون ثالثية األبعاد وبمسوحات رقمية، والذكاء االصطناعي والروبوت . 1
 . سيؤتمتوا قضايا التشخيص دون الحاجة للعنصر البشري'
التعليم سيكون إلكتروني وباإلنترنت وسيطغى على الكالسيكية الحالية للمعلم في المكان والزمان . 2

معلم على التيسير، ودور الطالب في البحث عن المعلومة هو والحدث والفكرة، وسيقتصر دور ال
 .األساس ألنه يكون يعرف كيف الوصول إليها

األتمتة ستكون عنصر أساس في كل الخدمات، فالمركبات دون سائقين والطيارات دون طّيارين . 0
 .من ذلكوالكاميرات منتشرة في كل مكان، والحّساسات والبصمات اإللكترونية لكل شيء، وأكثر 

التطبيقات اإللكترونية ستسود وستكون في التاكسي وشراء العقارات وعمليات البيع والشراء وكل . 5
 .شيء، ولذلك سيكون العالم افتراضي أكثر وأكثر

 45/3/3545عمون                                                     الثالثاء                                                  -0األنباط ص 
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في المستقبل ستكون أحالم التعليم ليس للطبيب والصيدالني والمهندس وغيرها، بل للمهارات . 2
 .الطاقة النظيفة واألبنية الخضراء وغيرهاالناعمة والبرمجيات واللغات و 

نحتاج لتطوير وتغيير أفكار الشباب وتهيئتهم لتلك األيام، فالحياة ستصبح أساسها المعلومة . 2
 .كوين، والتشغيل ذاتي وليس وظائف-الرقمية والعملة بت

لمتطلبات السوق،  نحتاج لتغيير وسائل التعليم العام والعالي لتصبح إلكترونية، ونحتاج لالستجابة. 1
 .ونحتاج للتعليم الريادي والمهني والتقني، ونحتاج لمبادرات خاّلقة في ذلك

سرعة تغّير العالم مذهلة وتسير بسرعة الضوء أو أكثر، والمهم أن ُنعلِّم ونهيئ شبابنا : بصراحة
 .لعالميةلزمان غير زماننا، والتعليم اإللكتروني هو طريقنا للمستقبل لنجاري ركب الحضارات ا
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 ماركا الشمالية -ابراهيم عواد الحجازين « عادل»توفيق  -
 دابوق -كوثر ابراهيم جابر  -
 دابوق -عبلة عودة سالمة حدادين  -
 العبدلي -انجيل نقوال رزق حبش  -
 الشميساني -عبداللطيف عبدالفتاح سلمان  -
 رياضيةالمدينة ال -ملكه محمد حسين الشلودي  -
 بيادر وادي السير -عمر اسماعيل خليل الحوامدة  -
 الصويفية -باسم ابراهيم حبيب الخوري  -
 عبدون الشمالي -رشيد« أحمد رضا»كلثوم زوجة المرحوم الحاج  -
 الكتة -نعمات فواز عبد المجيد مجلي الرواشدة  -
 اربد -علي سليمان المعايطة  -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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 الزكاة انتقل الى مقره الجديد في منطقة عرجان مقابل دائرة االفتاء بعد ان كان يتخذ  صندوق
 .من مبنى في جبل الحسين مقرا له

 
  نائبا  22ان مذكرة طرح الثقة في الحكومة التي وقعها « عين الرأي»مصادر نيابية ابلغت

 ستناقش االحد المقبل تحت قبة البرلمان
 

  ضغوطا نيابية على احد الوزراء لتعيين مقربين من نواب في  ان هناك« عين الرأي»علمت
 .منصب امين عام شغر باحالة االمين السابق الى التقاعد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 45/3/3545                                                الثالثاء                                                        عين الرأي         
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  نشرت جاللة الملكة رانيا العبد اهلل صورة على حسابها اإلنستجرام بصحبة عدد من المعلمات
بصحبة معلمات مدرسة األشرفية لالستماع )اإلنجليزية وكتبت تعليقا عليها باللغتين العربية و 

منهن عن نتائج برامج أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التي يتم تنفيذها في 
كما نشرت جاللتها فيديو قصيرا لحديث جاللتها مع معلمات المدرسة، وكتبت (.مدرستهن

 .«مدرسة األشرفية»
 

 دكتور خلف الهميسات نهاية شهر شباط الجاري مؤتمرا يعقد رئيس ديوان الخدمة المدنية ال
الجاري،  2102صحفيا موسعا يعلن خالله عن اطالق الكشف التنافسي األساسي لعام 

 .والذي سيتم بموجبه تعيينات العام الحالي في مؤسسات الدولة المختلفة
 

  العمرة، حتى واصلت شركات الحج والعمرة أمس اعتصامها المفتوح أمام مبنى دائرة الحج و
 .ساعة متأخرة من مساء امس، مؤكدين استمرارية تنفيذهم لالعتصام إلى حين تلبية طلباتهم 

 
  قرر وزير العمل علي الغزاوي تعيين منصور وريكات مساعدا المين عام الوزارة. 

 
  بلغـت مساحة األبنية المرخصة لألغراض السكنية خالل األشهر األحد عشر األولى من عام

خالل نفس الفترة من عام  2ألف م 2220، مقارنة مع 2ألف م 1005والي ح 2102
، في حين بلغت مساحة األبنية المرخصة لألغراض غير %2.1، بارتفاع نسبته 2105

خالل نفس الفترة من عام  2ألف م 2205، مقارنة مع 2ألف م 2512السكنية حوالي 
 %.01، بارتفاع نسبته 2105

 
 مقارنة بنفس الفترة من عام  2102لعام % 01لزراعيين بنسبة ارتفعت أسعار المنتجين ا

لنفس الفترة  011مقارنة مع  2102لعام  001، حيث بلغ الرقم القياسي التراكمي 2105
 .2105من عام 

 
 

 

 45/3/3545                                                 الثالثاء                                                        صنارة الدستور
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  وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون يصل عمان ضمن جولته في الشرق األوسط مساء
ويعقد وزير الخارجية . جاللة الملك عبد اهلل الثاني غدا االربعاءاليوم الثالثاء، فيما يلتقيه 

وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وتيلرسون مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الخارجية في عمان 
وبدأ تيلرسون جولته بالمنطقة أول من أمس بزيارة العاصمة المصرية القاهرة، وتشمل . غدا

 .ا ولبنانإضافة إلى األردن ايضا الكويت وتركي
 

  يعقد مجلس النواب اليوم الثالثاء جلسة عادية له يواصل خاللها مناقشة واقرار مشروع قانون
 . المصادر الطبيعية الذي بدأ بمناقشته في الجلسة السابقة

 
  اقامت السفارة اإليرانية في عمان أول من أمس حفال بمناسبة الذكرى التاسعة والثالثين للثورة

 .ان، وحضر الحفل شخصيات سياسية ودبلوماسية وحزبية عديدةاإلسالمية في اير 
 

  واصل أمس ممثلو وأصحاب شركات سياحة وسفر وحج وعمرة اعتصامهم المفتوح أمام دائرة
الحج والعمرة التابعة لوزارة االوقاف، والذي بدأوه أول من أمس، احتجاجا على انشاء الوزارة 

 .ب المحتجينشركة للحج والعمرة ما يضر بالقطاع، بحس
 
 
 

 

 45/3/3545                                                    الثالثاء                                                           زواريب الغد

 

 

 


